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РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

у

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 8

Година L

24 февруари - 1 март 2012 г.

Цена 0.50 лв.

Вашите празници
на страниците на "Тутракански глас"!
Скъпи читатели, споделете хубавите моменти в своя живот новороденото бебе и малките палавници, вашата сватба, рожден или имен ден, празници с колеги, купони на компанията!
Изпращайте ни снимки и текст към тях - ние ще ги публикуваме!
e-mail: tgbg@abv.bg

Първите 100 на новото общинско
управление
Калина ГРЪНЧАРОВА
оже би неусетно за някои, но съвсем осезаемо за новия екип
преминаха първите 100 дни управление на община Тутракан.
Да, 100 дни се изтърколиха от деня на конституирането на
местния парламент и от кметската иногурация.
Политическите емоции постепенно намаляват предизборната си
октава и избирателят с любопитство очаква действията на новия екип.
Зимата е едно от предизвикателствата, с които се сблъскват най-напред в ежедневието си управленците. По-специална закалка е сформирането на административния апарат и финансовата рамка на бюджета.
И ако бюджетът вече е приет, то „гордиевият възел” наречен „общинска
администрация” тепърва предстои да бъде разсечен.
Какви са първите 100 дни през погледа на управленския екип – четете
на стр. 5-та.
на стр. 5

М

Кметът д-р Димитър
СТЕФАНОВ

Зам.-кметът "Хуманитарни
дейности и европроекти"
Петя Князова-ВАСИЛЕВА

Зам.-кметът
"Стопански дейности"
Милен МАРИНОВ

Отвориха ценовите оферти
за управление на проекта за
Пречиствателната станция
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщо седем обединения
и консорциуми са подали документация за
участие в обществената

О

поръчка с предмет „Управление на проект „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на Пречиствател-

Секретарят Даниела
Гвоздейкова-КИРЯКОВА

И в Супермач Краси Костадинов
пак е победител

Четете на стр. 6

на станция и доизграждане
на канализационна мрежа в
гр. Тутракан”, стана ясно
по време на отварянето на
на стр. 3

70-годишните ще пътуват
с карти с намаление
Калина ГРЪНЧАРОВА
раждани от Тутраканска община над
70-годишна възраст
ще пътуват с намаление в
автобусите по градските
и регулярните общински линии, реши Общински съвет

Г

– Тутракан на последното
си заседание.
Базирайки се на не особено сполучливия опит от
миналата година, съветниците решиха пенсионерите
да доплащат по 3 лв. за
карта за градските ав-

тобуси с №1,2 и 3 при 20
пътувания през месеца, а 2
лв. е доплащането за карта
с 10 пътувания.
Тези карти ще важат
и при пътуване в града с
автобусите по линии №21
на стр. 2
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НОВИНИ
КРЪГЛА МАСА
„АЛКОХОЛЪТ И МЛАДИТЕ ХОРА”

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е
организатор на Кръгла маса на тема „ Алкохолът и
младите хора”, която ще се проведе на 29 февруари
(сряда) от 15:30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Тутракан. Участници са ученици от 10
и 11 клас от двете средни училища в града.
Очаква се да се проведе открит разговор за проблемите, които създава алкохолът и неговото влияние
върху здравето, семейството, бъдещите майки, за
професионалното израстване, за рисковете от пътнотранспортни произшествия и др.

КУКОВДЕН

На 20 февруари, Куковден, за поредна година, кукери
посетиха сградата на Община Тутракан, за да прогонят зимата и злите духове.
Посрещна ги кметът д-р Димитър Стефанов и членовете на неговия екип, които заседаваха на редовната
си оперативка.
С оглушителния звън на хлопатарите и с дългите си
геги, маскираните староселци изгониха всичко лошо,
за да е късметлийска новата година, а кризата да е
по-далеч от общината и нейните жители!

КРИМИНАЛЕ

На 18 февруари, в с. Цар Самуил, 40 - годишен мъж
от гр. Русе е засечен от охранителните органи да
управлява лек автомобил след употреба на алкохол.
Пробата е отразила 1,98 промила.
На 22 февруари са отстранени опасни ледени висулки
от обществена сграда в Главиница, съобщават от
„Пожарна безопасност и защита на населението”.

24.02-1.03.2012 г.

Кохезионната политика на
Евросъюза представена в Тутракан
И

нформационен семинар на тема „Кохезионна политика на Европейския съюз“ организира
Областният информационен център в Тутракан, с
което постави началото на
поредицата от семинари,
предназначени за общините
на територията на Област
Силистра.
В екипа осъществил срещата бяха включени Юлиян
Йорданов, Галя Даскалова и
Елена Стоянова, а семинарът бе открит от кмета
на Тутраканска община
д-р Димитър Стефанов. На
него присъстваха още зам.кметът на общината Петя
Василева, председателят
на Общински съвет-Тутракан Иван Недев, кметове
на села, представители на
образователни и културни
институции и граждани.
Основната цел на създадения през 2011 г. Областният информационен
център е да предостави
равен, пълен и лесен достъп
на всички до информация
относно кандидатстване
за европейско финансиране. В страната се планира
изграждането на 27 такива центрове. Информация
може да бъде получена и
на интернет адрес: www.
eufunds.bg .
Специалистите от Областния информационен
център споделиха, че в момента има отворени 20 схеми за кандидатстване, по
които като бенефициенти
могат да кандидатстват
общините, бизнесът, образователни и културни
институции, НПО и др.
За кметовете на села в
общината стана ясно, че
могат да кандидатстват с
проекти, но не като преки
бенефициенти, а чрез Общината.
Отбелязано бе мястото на Община Тутракан
в процеса на усвояване
на Структурните и Кохезионния фондове. Тя е на

първо място в областта
по договорени средства - 8
договора на стойност 26
153 148,93 лв. По-голямата
част от тези средства са
безвъзмездна финансова
помощ по оперативните
програми на ЕС – 25 989
685 лв.
Най-големите проекти
на Общината са свързани
с изграждането на Пречиствателна станция за
битови отпадни води в гр.
Тутракан и преустройство
и модернизиране на Многопрофилна болница за активно лечение - Тутракан.
Първият проект е на етап
провеждане на процедура
за избор на екип, който
ще управлява дейностите
по проекта. Предстои процедура за избор на изпълнител за проектиране на
пречиствателна станция и
довеждаща инфраструктура. По проекта за МБАЛ има
сключен договор и приключи
одобрението на тръжните
процедури за избор на из-

пълнител на дейностите
по доставка на оборудване
и ремонтни дейности.
* * *
Областен информационен
център – Силистра обявява
конкурс „Бизнесмен европеец на 2012 г.” В конкурса
могат да участват фирми,
развиващи основната си
дейност на територията
на Област Силистра, които
в периода от 01.01.2007 г.
до 30.10.2012 г. са реализирали своя бизнес-идея като
бенефициент, партньор или
изпълнител на дейности по
проекти, получили безвъзмездна финансова помощ
от Европейски фондове.
Конкурсът ще се проведе
в две категории:
- Бизнес, реализирал инвестиции в човешки ресурси,
- Бизнес, реализирал инвестиции в дълготрайни
материални и нематериални активи.
Критерии за оценка в
първата категория:

- Размер на инвестицията; Брой проекти, в които
фирмата е бенефициент,
партньор или изпълнител;
Брой обучени лица в резултат реализирането на
проекта; Брой разкрити
временни работни места,
в т.ч. стажуване и период
на заетост;
Критерии за оценка във
втора категория:
- Размер на инвестицията; Брой проекти, в които
фирмата е бенефициент,
патрньор или изпълнител;
Брой разкрити постоянни
работни места; Брой разкрити временни работни
места и период на заетост; Инвестиции във ВЕИ,
високи технологии и опазване на околната среда;
Краен срок за подаване
на формулярите - 16 часа
на 30.10.2012 г. в ОИЦ-Силистра.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през
месец декември 2012 г.

от стр. 1
и 22.
Новото допълнение този
път се отнася до 70-годишните пенсионери от селата
на Тутраканска община.
За карта с 10 пътувания в
автобусите с №21 и 22 те
ще доплащат по 6 лв., а за
8 пътувания – 5 лв.
Останалата сума от цената на месечните карти
се поема от общинския

бюджет като цялата сума
е 11 520 лв. или 960 лв.
месечно.
На сесията стана ясно,
че на първо време са предвидени 200 карти за седемдесетгодишните от Тутракан и 40 – за пенсионерите
от селата.
Картите с намаление ще
се продават на гишето в
Автогара Тутракан след 25
февруари.

Насуф Насуф оглави
ДПС в Крайдунавска
70-годишните
ще
Отвориха
ценовите
оферти
за
управление
Добруджа
на проекта за Пречиствателната станция пътуват с карти с
намаление

З

а пореден път представител на ДПС извън областния град
Силистра застана начело
на областната организация
за Крайдунавска Добруджа.
Бившият кмет на община
Главиница Насуф Насуф е
новият председател на
Областния съвет на ДПС.
Той зае овакантения от депутата Гюнай Сефер пост,
подал преди време оставка.
Решението на ЦОБ на ДПС
е от 14 февруари, но едва
сега бе сведено на мест-

ните активисти от Рушан
Реза, зам.-председател на
ДПС. Насуф ще изпълнява
длъжността до провеждане
на областната конференция. Той е председател и
на общинското ръководство на града, на който бе
кмет два мандата, а преди
това в други два бе главен
секретар. В момента е
общински съветник. Той бе
кандидат за председател
на Общинския съвет, но не
му достигна един глас, за
да заеме поста „пръв сред
равни”.
За пръв път от 20 години
община Главиница се управлява от кмет, който не е
от ДПС. Негов градоначалник стана доскорошният
депутат от движението
Хюсеин Хамди, сега представител на ЕНП.
И в предишен период Гюнай Сефер бе сдавал поста
на областен шеф на партията, когато той бе зает от
Ерол Адем.
“ТГ”

от стр. 1 всеки от допуснатите
участници. С най-много
т.нар плик №3 или ценовиточки – 53, е консорциум
те оферти. Процедурата
„ППМ-ЕПК-Тутракан”, следпо закон е публична, а в
ван от „ТМА-Тутракан”
случая, в заседателната
– 38 т., обединение „Еко
зала на Общината, освен
Тутракан - 2012” – 36,4 т.
комисията присъстваха
и обединение „Институт
и представители на две
за управление на проекти
от обединенията и на в.
РАВИДОН” – 33,6 т.
„Тутракански глас”.
Най-ниската ценова
Петчленната комисия
оферта – 182 602 лв. без
водена от зам.-кмета МиДДС, се оказа предложелен Маринов включваше
нието от плика на обедиоще адвокат Елка Горанонение „Еко Тутракан-2012”,
ва, юриста Михаил Никоследвани от „ППМ-ЕПКлов и външните експерти
Тутракан” – 189 320 лв.
Стефан Дончев и Спас
без ДДС, „ТМА-Тутракан”
Попниколов, и двамата
– 211 379, 35 лв. без ДДС
строителни инженери.
и обединение „Институт
Преди да пристъпи към
за управление на проекти
отварянето на пликовете,
РАВИДОН” – 213 907,16 лв.
председателят на комибез ДДС.
сията обяви резултатите
На база на набраниот техническите – три
те точки за техническа
от фирмите не се дооферта и представените
пускат до по-нататъшно
ценови оферти комисияучастие. Оповестени бяха
та ще оформи крайното
и набраният брой точки
класиране и ще оповести
за техническа оферта на резултатите.

“ТГ”

Бюджет`2012 приет с единодушие
Калина ГРЪНЧАРОВА
райната финансова рамка
на общинския бюджет
за 2012 г. бе завишена с
30 хил.лв. на последната сесия
на Общински съвет-Тутракан и
достигна 8 118 541 лв. т.е, така,
както се дебатира на предварително проведените заседания на
Постянните комисии. Допълнителната приходна сума ще бъде
реализирана за закупуване на
роторен снегорин – 17 хил.лв., за
представителни разходи на председателя на местния парламент – 2
хил.лв., а останалите за закупуване
на компютър и благоустрояване
на трите най-големи села – Нова
Черна, Цар Самуил и Старо село.
Приходите за делегирани от
държавата дейности са в размер
на 4 660 379 лв., а от местни дейности - 3 458 162 лв. в т.ч.: 506 500

хабитация на общинската пътна
мрежа и др.
Читалищата ще бъдат субсидирани със 179 056 лв., спортните
клубове – с 40 000 лв., а както
вече „Тутракански глас” писа –
общинската болница ще бъде
подпомогната с 531 000 лв.
Общинският съвет утвърди Списък на педагогическия персонал
в делегираните от държавата
дейности по образованието, които
имат право на заплащане на част от
транспортните разходи и определи
второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити – шестте
кметства и Дома за стари хора.
Всички училища, детски градини и
Историческия музей продължават
да работят с делегирани бюджети.
В правомощията на кмета на общината е да ограничава или спира
финансирането на второстепен-

лв. - данъчни приходи, 1 701 633
лв. – неданъчни и изравнителна
субсидия в размер на 940 400 лв.
Поименният списък на капиталовите разходи за 2012 г. е за 628
300 лв. като в него са включени
различни дейности: Ремонт на
сградите на Общинския съвет и
на общинската администрация,
ремонт на покрива на детската
градина в с. Цар Самуил, подмяна
на дограма на училището в с.
Нова Черна, ограда за училището
в с. Цар Самуил, ремонт на осем
улици в Тутракан, благоустрояване
на парковете „Славянка”, „Васил
Левски” и Старата автогара, ре-

ните разпоредители с бюджетни
кредити, при констатирани нарушения на финансовата дисциплина
и разписаните вътрешни правила
на системата за финансово управление и контрол. Пак той е задължен да информира тримесечно
Общинския съвет в подходяща
форма за размера на просрочените
задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения над
5 % спрямо общинските приходи,
както и за просрочените вземания
и да предложи мерки за тяхното
намаляване и ликвидиране.
На заседанието бе дадено съгласие Община Тутракан да кандидат-

К
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ПРОВЕРКА УСТАНОВИ:

Водените като „потенциално
опасни" язовири в Силистренско
не създават реална опасност
от наводнения

Н

ства с проектно предложение по
Оперативна програма “Регионално
развитие 2007-2013г.”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на
туризма”, операция 3.2. „Развитие
на регионалния туристически
продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите”, като
Общината поема ангажимент да
осигури 5 % собствен принос при
реализирането на проекта, ако
проектното предложение бъде
одобрено за финансиране от Управляващия Орган.
Втората идея, която получи карт
бланш бе проектно предложение
по мярка 2.1 – „Повишаване на
конкурентоспособността на рибарската област чрез инвестиции
за подобряване средата на живот
в областта”, приоритетна ос 2 от
Стратегията за развитие на МИРГ
„Главиница – Тутракан – Сливо
поле”, схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ: „Публични инвестиции за
подобряване средата на живот
в рибарската област” от ЕФР, в
който да се включат следните
обекти и дейности: Изграждане
на панорамни стълби, алейна
мрежа и площадка за наблюдение
в Крайдунавски парк, обособяване
на Рибарски информационен център, чрез текущ ремонт на част от
сградата на Общински съвет /приземен етаж/ на ул. „Трансмариска”
№20 и създаване и поддържане

на уеб-сайт и пътеводител-карта
за интегриране на въдичарството
и речния риболов в Тутракан и
рибарската област.
Отменена бе старата Наредба за
условията и реда за финансиране
на спортните клубове и дейности и
приета нова, която според спортните деятели е по-добра.
Актуализиран бе съставът на
Обществен съвет за контрол в
социалното подпомагане, който ще
се председателства от зам.-кмета
Петя Василева. В него влизат и
двама съветници – Любен Драгнев
и Данаил Николов.
2,5 минимални заплати ще е
размерът на възнаграждението на
управителя на общинската фирма
«Комунални дейности». Предстои
обявяване на конкурс за началническото място, а човекът, който го
спечели ще трябва да разработи
фирмата, която от години «плаче»
за закриване.
За да се изпълнят клаузите
на договора с фирма «ВАП»,
План-сметката за разходите по
сметосъбиране и сметоизвозване
отново бе прекроявана. Договорът
с фирмата за извършване на услугата в града изтича през м.юни т.г.
За първи път Общинският съвет приема Годишна програма
за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в
Община Тутракан за 2012 г., нещо
което съседната община Главиница
прави от години, както и Стратегия
за управление на общинската
собственост в Община Тутракан
за периода 2011-2015 г.

е съществува реална опасност от наводнения, в следствие от експлоатационното
състояние на язовирите – това е основният
извод от проверката, съсредоточена върху наблюдаваните 10 язовира в област Силистра, обявени
за потенциално опасни, съобщиха от областната
администрация.
Наблюденията бяха извършени в периода 14.02
– 16.02.2012 г. от комисия, в която бяха включени
специалист от държавното предприятие „Язовири
и каскади” към НЕК, представител на областната
администрация, ОУ „Пожарна безопасност и защита
на населението”, в присъствието на представители на общините, на чиято територия се намират
водоемите и на концесионера или наемателя им.
Проверени са на място 9 язовира и един държавен
– по доклад на управителя на напоителни системи
ЕАД клон Долен Дунав-Русе. Обект на проверките
бяха състоянието на язовирните стени, преливниците и наличието на изпускатели на водоемите.
Като превантивна мярка, в изпълнение заповедта
на Областния управител от 15.02.2012 г., на всички
ползватели са дадени предписания за намаляване до
50% на водното ниво в язовирите. За водоемите
„Ламбриново” (общ. Силистра) и „Зафирово” (общ.
Главиница) са дадени предписания за почистване
на храстовидна растителност, установена по
откосите им.
В доклада до областния управител е посочено, че
„водното ниво в язовирите се поддържа приблизително на половината от максималната стойност”.
Установено е като цяло добро състояние на съоръженията, но на места са констатирани отклонения
от конструктивната им цялост и изискуеми норми.
Пример за такова отклонение е язовирът „Сокол-селото”, където комисията е констатирала, че преливникът е от земен тип, без облицовка и е запълнен
със земна маса. Направено е предписание – да се
оформи и задълбочи. Към настоящия момент язовирът е празен – с обем около 10-15% от полезния.
От 10-те язовира – един е отдаден на концесия
(„Орехов кулак”), един- държавният „Антимово” (
общ. Тутракан) се ползва от дружеството „Напоителни системи”, а останалите са дадени под наем
на частни лица.
Продължават проверките, разпоредени от областния управител, на общинските язовири, които не са
потенциално опасни. Общият брой на водоемите
в област Силистра (заедно с 10-те потенциално
опасни) е 68.
“ТГ”

Сдружение за туризъм – Тутракан
запретва ръкави за сезон`2012

П

рез януари т.г, Общинското сдружение
за туризъм с председател Камелия Златанова
взе решение да възобнови
дейността си и с още
повече ентусиазъм да се

посвети на разработването на Тутракан и околностите като туристическа
дестинация. Същевременно
сдружението прие и няколко
нови члена, готови да се
включат в работата му с

пълни сили.
Целта, която сдружението си постави за тази
година, е да организира
поредица от мероприятия

в града и региона, като
по този начин се покаже
потенциала на Тутракан
да стане една идеална
дестинация за еко-почивка

Общинско сдружението за туризъм - Тутракан

Покана

за публично обсъждане
През сезон`2012 Общинско сдружението за туризъм - Тутракан ще се опита да привлече туристи и
гости с една обширна и богата програма. За целта
ще създадем регистър на всички хотели, къщи за
настаняване и частни квартири в региона.
Всички, които се интересуват от отдаване под
наем на стаи за нощувки на туристи, в рамките на
срещата-публично обсъждане, ще имат възможност
да се информират за условията за участие.
Срещата ще се проведе в събота, 10 март 2012
г. от 15,00 ч. в хотел-ресторант „Лодката.”
Общинско сдружение за туризъм - Тутракан
Камелия ЗЛАТАНОВА,
Юрген АЙЗЕЛЕ

Юрген АЙЗЕЛЕ

за българи и чужденци. Разработването на подходяща
програма за постигане на
целите беше възложено
на г-н Юрген Айзеле, член
на сдружението. Айзеле
е експерт в областта на
туризма, алтернативната
енергия и иновациите. Родом е от гр. Карлсруе (провинция Баден - Вюртемберг,
Германия) и в момента заедно с Технологичен център
София, представляван от
Лидия Светославова работи по няколко проекта на
територията на общината.
За начало на сезон`2012 е
запланувано откриване на
“Лятна сцена на Дунава” в
Дунавския парк. На лятната
сцена ще се провеждат
от май до септември найразнообразни мероприятия.
Същевременно сцената
ще може да се ползва и
от всички местни групи и
клубове, които искат да се
представят пред публика.
Програмата за тази
година включва обиколки с велосипеди с обучен

придружител, разходки из
защитените местности,
излети с лодки, различни
музикални изживявания и
светлинни игри на Дунав и
др. Кулминацията ще бъде
Международна дунавска
седмица – Тутракан, която
ще се състои от 28 юли
до 5 август. В съботния 4
август, вечерта, жителите
на Тутракан и всички гости
ще станат свидетели на
светлинен спектакъл “Огненият Дунав”.
Г-н Айзеле е дълбоко убеден, че заплануваните за
летния сезон мероприятия
ще имат успех само ако
в тях се включат всички
тутраканци. Особено за
светлинния спектакъл се
очакват над 10 000 гости
от околностите и региона.
В началото на месец март
Сдружението за туризъм се
захваща с организацията и
приканва всички привърженици на идеята Тутракан да
стане привлекателно място
за природосъобразен туризъм
да се включат.
“ТГ”
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"Ако спечеля - печели цял народ,
ако загубя - губя само мене си!”
19-ти февруари! Дата
велика и паметна за всички
българи. Вече 139 години
на този ден отбелязваме
гибелта на великия син на
България, Апостолът на
свободата - Васил Левски.
Той е в историята, в сърцата и умовете на всеки,
който с достойнство може
да се нарече - българин.
Думи на преклонение и
почит към делото на Апостола пред неговия паметник в Тутракан поднесе
кметът на общината д-р
Димитър Стефанов. Сред
присъстващите бяха неговите заместници, административни служители,
представители на културни
институции и граждани.
С едноминутно мълчание
и падане на колене всички
почетоха героя.
Левски е символът на
свободата за България. За
него - синеокият учител,
Дяконът и Апостолът, самодейците от НЧ „Васил
Йорданов”, с. Нова Черна
Веселин Владимиров, Никола
Георгиев и Георги Димитров
представиха драматизация
по разказа "Бедният овчар"

О

смокласници от СОУ „Христо Ботев” с класни ръководители Веселина Стефанова и Ценка Маринова
заедно с учениците от 4 б клас, с класен ръководител Румяна Статева поднесоха венци пред паметника на
Васил Левски в едноименния парк от името на училището
и Община Тутракан.
139-годишнина от обесването на Апостола бе почетена с кратка
“ТГ”
литературна програма и викторина.

от Иван Жеглов, а Цветелина Георгиева изпя песен.
Членовете на клуба "Приятели на книгата” към
новочерненското читалище
Петър Владев и Пеньо Пенев рецитираха стихове, а
групата за възрожденски

песни към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" припомниха
възрожденските песни на
всички участници във възпоменанието.
Стихове и песни за Апостола представиха и ученици от СОУ „Йордан Йовков”,

гр. Тутракан.
Венци на признателност
бяха поднесени от Община
Тутракан, Историческия
музей, Кметство Нова Черна, СОУ ”Йордан Йовков” и
ПП ГЕРБ.
“ТГ”

поетично
Да си спомним
Бленика...

поетично поетично
Прошка

Днес аз прощавам на всички
за направени грешки от тях,
и ще искам прошка от всички,
към които лоша аз бях.
Да ми простят татко и мама,
далече заминах, далече,
самотни останаха двама…
Дали ще се видиме вече?!

Николинка
ВЪЛКОВА,
Атина, Гърция

Да ми прости и моят съпруг,
че от ласка и нежност лиших,
любовта си не дадох на друг,
просто с нея децата дарих.
А на него пък аз ще простя,
беше груб често със мене
и към грешките на наште деца
нямаше малко търпение.
Да простят синовете пораснали,
че се тревожа за всички,
може мъже да са станали,
но за мене са още мънички!
Прошка аз искам от милите –
приятели, близки, сестрички,
че не ми стигнаха силите
за да помогна на всички!
Накрая със сълзи в очите,
прошка искам от мойта Родина,
далеч от нея тъжни са дните,
без нея сме просто руина!

Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Любов
Говорим си за любовта това чувство свято,
на което се крепи света,
без което никой не живее,
без което никой не се смее,
без което нямаш стимул ти
да се радваш на живота си.
Защото без любовта и обичта
ти си никой за света!

Бленика е псевдоним на
Пенка Денева Цанева родена в
Тутракан на 20 февруари 1899 г.
Родена е в семейство на
абаджия, опълченец в Рускотурската освободителна война.
Детството й преминава в Тутракан. През 1911-1916 г. живее и
учи в Търново. Принудена да се
издържа сама, от 1916 се установява в София и постъпва на
работа в Съюза на земеделските
кредитни кооперации. Завършва като частна ученичка Търновската девическа гимназия
(1918) и славянска филология в
Софийския университет (1925).
Учителка по български език и литература в София (1937-1946),
редактор в списание "Жената днес" (1952-1958).
Бленика е съпруга на литературния историк и критик Георги
Цанев.
Дебютира през 1919 със стихове във в. "Равенство". Публикува
поетични творби във вестниците "Вестник за жената", "Литературен
час", "Литературен фронт", в списанията "Кооперативна просвета",
"Изкуство и критика", "Септември", "Жената днес" и др.; разкази за
деца в списанията "Прозорче", "Детски свят" и др.
Съчинения: Брегове, 1932; Бяла птица (1937); Сребърни ръце
(1943); На пост; (1952); Лирика (1960); Пътят към звездите. Лирична
поема. (1964); Отражения. Избрани стихотворения. (1976); Избрани
стихотворения (1979); Край белия Дунав. Спомени. (1987); Избрани
преводи (1990).

Отражение

Душата ми трепти в безкрайна нежност,
като вода на езеро прозрачно,
накъдрено от вятъра прибрежен –
не си ли ти и твоя спомен в здрача –
струи вълни и хвърля златни мрежи
в незнайните и тъмни глъбини?
И ето – раснеш ти като видение,
застинало над сребърната шир –
дошло с нощта от звездните селения
душата ми за миг да утеши
и своето трептящо отражение
да хване в огледалните вълни.
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Първите 100 на новото общинско
управление
Общината е финансово
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на община Тутракан:

стабилна в момента

- Когато встъпих в длъжност
неразплатените сметки бяха за
около 360 хил.лв., а приключихме
2011-та с по-малко от 60 хил.лв.
неразплатени. Останаха стари
неизплатени задължения към
консултанти по някои проекти, на
доставчици.
Ето, на болницата – разплащаме
се с „Хигия”, тази седмица – на
Е.ОН - стари дългове – всеки месец
по 7 800 лв. ще превеждаме по
споразумение с тях.
Мога да кажа, че Общината е
финансово стабилна в момента.
Постарахме се да направим всичко,
което по силите ни – придвижваме
одобрените вече проекти – текат си
планово процедурите по тях. Новите проекти, които разработваме е
за ЦДГ „Славянка”, другият – за из-

граждане на Център за
настаняване от семеен
тип на 12+2 деца, Център за рехабилитация
на деца с увреждания,
Другият проект е към
програмата на МИРГ
– за оборудване на
Център за рибарите,
който ще бъде в приземния етаж на бившия Младежки дом
с панорамни стъпала
до Дунавския парк,
с велоалея и табели
със снимки на различна дунавска флора и
фауна.
- Докъде стигна
проекта за асфалтиране на 13-те улици?
- Разработваме процедура за управление
на самия проект, същата процедура е и за проекта в с. Белица. За
Пречиствателната станция тази
седмица сме на финала на процедурата за избор на фирма, която
ще управлява проекта.
До 28 март ще е ясен и строителния надзор за втората част
на Крайдунавския парк и Етнографския музей. Да не пропусна и
проекта по „Красива България” за
рехабилитация на Историческия
музей.
Ще участваме и по един проект,
който е за туристически дестинации и туристическия маркетинг.
Ще започнем да разработваме
проект за „Добро управление,
ефективна структура на общинската администрация” – от 50 до

200 хил.лв. са параметрите там.
Проектът е свързан с обучение на
кадри за по-доброто обслужване
на гражданите.
- Какъв е полезният ход на Общината в рамките на тазгодишния
бюджет?
- Важно е, че Общинският съвет
разбра, че имаме моралното задължение да помогнем на МБАЛТутракан и се гласуваха 531 хил.лв.
за покриване на стари задължения
на болницата към различни кредитори – това, за което в самото
начало говорихме. Защото аз и
друг път съм казвал, без болницата
Тутракан ще се превърне в едно
голямо село.
- А друго освен болницата,
например, какво ще се направи за
селата през 2012-та?
- Доволен съм, че отзивите
на кметовете на селата за тазгодишния бюджет са, че никога
досега те не са имали толкова
много средства от капиталовите
разходи. Един от кметовете даже
сподели, че за целия предходен
мандат не е получил толкова пари,
колкото сега само за една година.
Така е и за всички села – всяка
тяхна нужда сме се помъчили да
задоволим. Разбера се, кметовете
не са доволни от оптимизацията
на структурата, по причина че съкращаваме част от кадрите им, но
това е във връзка с оптимизация и
подобряване на работата.
- Кой най-много помага на кмета
в неговата ежедневна работа?
- Всички. Мога да кажа, че тук
се работи екипно, като започна от
зам.-кметовете, секретаря, юриста,

нач.-отделите, със всички служители, с които имам контакти, мисля,
че са коректни и лоялни в момента.
Това ме радва, защото в крайна
сметка след изборите се загърбиха
политическите пристрастия и всички започнаха да работят за каузата
на община Тутракан.
- Готов ли е вече Устройственият правилник на общинската
администрация?
- Да, на 16 февруари съм го
подписал.
- И?
- Ще бъде извършено преназначаването и освобождаването
на определени кадри. Ще има и
конкурси. Всички ще бъдат на изпитателен срок, смятам, че така е
най-разумно и е нормална практика. Трябва да има един срок, през
който човек трябва да се докаже.
- Ще бъдат ли материално
стимулирани служителите в края
на годината?
- Не виждам защо трябва да
са материално стимулирани след
като получават възнаграждения
за работата си.
- Питам Ви в смисъл такъв – какво означава за вас 13-та заплата
за служителите?
- Излишен разход на Общината,
това е. Аз не съм получавал 13-та
заплата, но не смятам, че съм
работил зле.
Б.а.: Разговорът с кмета д-р
Димитър Стефанов продължава
в следващия брой. тогава ще научите още моменти от първите 100
дни управление, както и за… изкушенията на професионализма.

Милен МАРИНОВ, Зам.-кмет "Стопански дейности”:

Привърженик съм на
екипната работа
- За сто дни се случват и много
и малко неща, зависи кой как
поглежда. Ето, зимата, която ни
атакува с всички сили. Смятам,
че в общи линии се справихме с
проблема, макар че имахме доста
неразбории.
- Какво трябва да се направи,
за да може следващата зима да
е по-леко?
- Следващата зима сме си набелязали поне някои от проблемите
- да изберем фирма с достатъчно
техника, макар че за нашия град
ще е много трудно. За да има и
конкуренция, и качествено свършена услуга. Може би това ни беше основният проблем. Налагаше се
да ползваме машини от фирми и земеделски производители, които не
бяха участвали в обществената поръчка, но за свършване на по-добра
работа се дигнаха и такива машини. Още повече, че на моменти имаше
и кризисни ситуации.
В други аспекти, като екип, можахме да работим заедно - аз съм
привърженик на екипната работа и виждам, че и колегите също са на
това мнение.
Упреци несъмнено имахме и сигурно ще имаме още, но може да ги
ползваме вече като коректив. Понеже никой не се е занимавал от нас с
обществена дейност до такава степен, предполагам, че няма за толкова
кратко време да удовлетворим всички желания, но полагаме усилия и
ще се справим.
- Когато човек е от другата страна на бариерата, в управлението,
как изглеждат ежедневните неща?
- По-различно е, когато си от другата страна наистина, има много
проблеми, с които се сблъскваме. Опираме и до обществеността, защото
наистина е лесно да се критикува, но пък не е лесно да се управлява.
Имаме много спънки.
- От какъв характер са те?
- От законодателен характер може да се каже. Тромави са процедурите, на мен поне това ми прави впечатление. Има моменти, в които
може да се реагира много по-бързо, но…
Вярно е, сто дни вече изтекоха, мога да кажа, че хората от администрацията ще положат всички усилия, за да бъдат гражданите доволни.
Смятам, че добре работим, макар че човек се учи докато е жив.
Текущата работа не трябва да спира,а да се върши.

Петя Князова-ВАСИЛЕВА, Зам.-кмет "Хуманитарни дейности и европроекти”:

Даниела Гвоздейкова-КИРЯКОВА, Секретар на Община Тутракан:

Необходима е промяна

Работата на администрацията трябва да се промени!

М

оят ресор е доста разнопосочен и отговорен.
Хуманитарните дейности включват образование,
култура, спорт, туризъм, младежки дейности, вероизповедания, здравеопазване и социални
дейности. Европрограмите и
инвестиционните дейности са
другата част от отговорностите
ми.
Трудно е навлизането в управлението, защото и обхватът
на работа е широк, потокът от
хора всекидневно е непрестанен – гражданите имат различни проблеми, които трябва да
изслушам и да помогна.

Най-важното и най-значимото
за мен през първите 100 дни
е осъзнатата необходимост от
промяна в администрацията,
промяна в стила на работа, в отношенията с гражданите, промяна на статуквото. За съжаление,
натъкнах се и на бариери.
Категорична съм, че промените водят след себе си и
много положителни резултати.
Специално в моя ресор, новостите могат да се впишат в една
по-добра културна политика на
Общината. Целта ми е да сработят всички институции, да са като
една много добре смазана машина (колкото и клиширано да
прозвучава). Тогава има успех,
тогава хората ще почувстват,
по-различното си ежедневие.
Приобщаването на младежите
към общинските политики е
другата моя цел. Да се чувстват
младите хора полезни, необходими, да бъдат прагматици и да
работят за Тутракан. Те ще имат
гражданска позиция, когато
заживеят с проблемите, когато
самите са двигатели.
Социалните дейности са много
важни за община с размерите
на нашата. Ето, сблъскахме се
с проблем още в началото – на
практика няма Домашен соци-

ален патронаж – услуга, която
е жизнено важна на определен
брой наши съграждани. Тепърва
ще възстановим тази социална
услуга, има и средства залегнали в бюджета. А с фирмата
ще разрешим споровете по
съдебен път, тя има достатъчно задължения натрупани към
Общината. Следващата услуга,
с която Общината също „удари
на камък”, това е участието като
партньор в проекта на фирма
„Кетаринг.БГ” за Обществена
трапезария и Дневния център за
хора с увреждания, който през
миналата година се е помещавал
в бившия ресторант „Москва”.
Това е много хубава инициатива, за съжаление се оказва, че
няма начин да бъде продължена,
тъй като фирмата, която има
регистрация за изпълнение на
социални услуги е в невъзможност да ги продължи. В момента
няма друга фирма с разрешение
да извършва такава социална
услуга и е открит проблем, на
който търсим решение.
Искам да отбележа, че Община
Тутракан много добре работи с
екипа на Бюрото по труда, с Дирекция „Социално подпомагане”,
с Полицията, с общинска служба
„Земеделие и гори”.

- Да си секретар на община
Тутракан е не лека задача. За мен
това беше огромно предизвикателство като започнах, поради
простата причина, че в общи линии
нямах представа за съществото на
работата на секретаря на такава
администрация. Отговорна задача
е. Свързана е с много динамика. И
много трудности съответно трябва
да се преодоляват. Всъщност секретарят обгрижва цялата общинска
администрация.
- Разбират ли работния тон на
секретаря неговите колеги и подчинени?
- Искрено се надявам хората от
общинска администрация да разбират доброжелателния тон, с който
подхождам към тях. И в същото
време и строгостта ми произхожда
от там до толкова, че искам нещата

да влязат в едни определени рамки.
И да почнат да се случват хубави
неща. Естествено, това не зависи
само от дейността на секретаря на
общината, зависи и от работата на
екипа като цяло. Бих казала, че сме
един доста синхронизиран екип.
Надявам се и гражданите да са го
усетили.
- Каква администрация заварихте
в началото?
- Хората ми се струват, за момента, малко променени от това, което
беше в началото като постъпих на
работа. Променени, в смисъл, че се
стремят да работят и да изпълняват
задълженията, които имат, по-отзивчиви са, но аз все разсъждавам
от предишната си позиция - на гражданин. Има неща, за които преди
съм упреквала хората, работещи тук,
като гражданин. Сега ги оправдавам
до някъде. Искрено се надявам, че
работата с гражданите ще върви
към по-добро от тук нататък. Да
бъде по-синхронизирано и самото
обслужване на гражданите да става
по-бързо. Това е основният стремеж
въобще като цяло на ръководството.
Просто трябва да се стиковат
по-добре нещата и да се използва
максимално капацитета на системата за административно обслужване,
която има.
- Възможно ли е хората да не
бъдат, примерно, „разкарвани” по

етажите на администрацията, а
всичко да бъде там, в Информационния център, т.е, той най-после след
осем години да изпълни предназначението си?
- Абсолютно е възможно. Към
това се стремим в момента. По този
начин да организираме обслужването на гражданите. В общината
има такава система, която е инсталирана, но не се използва с пълния
капацитет. Нямам обяснение на този
въпрос. По мое виждане използваме
около 25-30% от възможността на
този програмен продукт. Гражданите като влязат в Информационния
център, да знаят, че, примерно, след
1-2-5 дена ще дойдат да си получат
необходимия им документ, отговор
на заявление или друго.
Сто дни не са много време, но
искам да се обърна към администрацията - да бъдат по-търпеливи
и по-толерантни към гражданите.
Да се стремят да ги обслужват
максимално бързо и качествено. Да
не забравят все пак, че гражданите
са хората, осигурящи им заплатата.
Няма смисъл да го крием, това е все
още известен факт. А на гражданите
на община Тутракан като цяло – първо, искам да им пожелая да са живи
и здрави. Да не бързат да се случат
толкова бързо промените. Просто да
дадат малък толеранс и реверанс на
новото управление.
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И в Супермач Краси Костадинов пак е победител

24.02-1.03.2012 г.

Актове на
собствениците
на билкозаготвителни
пунктове

Калина ГРЪНЧАРОВА
а приключилия Международен турнир - VII
Супермач по канадска
борба, Красимир Костадинов не остави никаква
надежда у своя съперник
Едмир Фроку. С три победи
и нито една загуба той
спечели купата.
Силното международно
Рени ПЕТРОВА
състезание се проведе в
кспертите на РИОСВ-Русе изпратиха 49 покани за
Гардоне Ривиера, Бресция,
съставяне на актове за установяване на админиИталия.
стративни нарушения (АУАН) на билкозаготвите„В Словакия и Румъния има
лите, които не са представили в срок до 20 януари 2012
скоро състезания по канадгодина справки за изкупените и реализирани количества
ска борба. Не съм решил
билки през изтеклата година.
още къде точно ще участНа територията на РИОСВ-Русе функционират 136
вам. Пък и Републиканското
пункта,
от които в Област Русе-32, в Област Разград-64
наближава, затова трении за Област Силистра-37.
рам и градя сила”, коменти87 билкозаготвители за подали годишни справки съра двукратният световен и
гласно изискванията на Закона за лечебните растения.
европейски шампион предСъгласно промените в закона от 2011 .г., РИОСВ-Русе
стоящите възможности за
не е длъжна да ги информира за това им задължение, а
участия в силни турнири.
направо да съставя АУАН. Предвидените санкции за неРепубликанското първенподадена справка са глоби от 100 до 1000 лева за физиство е на 7 и 8 април и ще
ческите лица, и санкции от 300 до 3000 за юридическите.
се домакинства от гр. КозСъбраната информация е ценна, поради възможността
лодуй. Припомняме, че Краси
Месец по-късно, от 13 Гданск, ще се проведе и борба, където Краси ще да се проследява какви количества от какви видове леКостадинов е петкратен
чебни растения се ползват през различните години, да
до 20 май в полския град европейското по канадска защитава титла.
национален шампион.
се разкрият възможностите за добиване на ресурсите
от даден вид лечебно растение, както и да се определи
необходимостта от налагане на забрани или въвеждане
на режим на ползване върху някои видове с цел опазване
на находището им.
Справките показват, че на територията на РИОСВКалина ГРЪНЧАРОВА
или с други думи
Русе най-често добиваните лечебни растения са: коприва
„Каква е вашата представа – роптаене срещу
(стрък и корен), липов цвят, глог (цвят и листа), стрък
за демократично училище?” бе учебната програма,
маточина, жълт кантарион и др. Успешен сезон е отчел
темата на открития урок по „Свят цикъла и броя на
собственика на плантацията за мурсалски чай в с. Осен
и личност” на дванадесетокласни- учебните часове.
(община Главиница).
ците от СОУ „Христо Ботев” прове- Тяхната преподавателка Маргарита
ден в средата на седмицата.
Той е част от Националната про- Димитрова заедно
грама "Участвам и променям" и се с педагогическия
провежда в Годината на социални- съветник Иванка Арте и граждански компетентности. сенова и началната
В свободен разговор младите учителка Милена
хора разсъждаваха що е демо- Пенева обясниха декрация в образованието – равен тайлно и дадоха отдостъп, свобода, право на избор, говор, защо част от
безплатно образование, задъл- исканията на ученижително до 16 г., а също и що ците не биха могли
равителството прие постановление за изменение
е училище и компонентите със- да се осъществят.
на свои нормативни актове, което ще позволи през
тавляващи го в съвременния му Всъщност, топката
учебната 2012/2013 г. да се въведе целодневна
вариант – ученици, учители, съот- се прехвърляше в
организация на учебния ден и за учениците от III клас.
ветните права, семейство, знания, полето на законодаС ПМС 186/2010 г. досега беше уредено финансовото
учебен час, възпитание и разбира теля, от който зависят всички промени
осигуряване на целодневната организация на учебния
се, задължения и отговорности.
ден за учениците от I и II клас на държавните и общинСпоред абитуриентите, в 12-ти в образователната
И с поведение, и с речник, ските училища. Новият документ осигурява финансово
мети?”, предизвикаха усмивка
клас е необходимо да се изуча- сфера.
Макар и на шега, репликите „Ху- и допълнителни разяснения за и с отделеното внимание към целодневните занимания и за децата от III клас, като
ват само матуритетни предмети,
баво
е да има свободни часове!” учебната програма и количеството темата на открития урок, външ- остават условията за наличие на необходимите саниосвен това те желаят учебните
часове да започват в 10:00 часа и и „Защо по всеки предмет има знания, които учениците трябва ният човек със сигурност би тарно-хигиенни условия и желание от страна на родипо чиновете да не сяда по номера отделен учител, а учениците са да получат завършвайки средно възкликнал – учениците не са телите. Предвижда се да бъдат обхванати около 40 000
това, което бяха…
длъжни да знаят по всички пред- образование.
ученика от III клас, като в това число не са включени
пътуващите от средищните училища. За целта ще са
необходими 5 млн. лв. до края на 2012 г., които са планиОбщински педагогически четения
рани по бюджета на Министерството на образованието,
младежта и науката.
С постановлението се повишава и размерът на допълнителните средства за обхванатите ученици в целодневна организация на учебния ден от I до III клас и за
стери представящи развитието
За целта общинската админи- пътуващите ученици от средищните училища. Считано
на предучилищното образование страция осигури техническото от 1 април 2012 г. се възстановява размерът на норматив различните детски градини в обслужване, кафе-паузата, позд- ва за допълнителните средства за обхванатите ученици
общината.
равителни адреси за участниците в целодневна организация на учебния ден до стойността,
Четенията преминаха в приятна с доклади, скромни награди за ав- която беше първоначално определена с ПМС 84/2009, а
атмосфера, а техни организатори торите на номинираните доклади и именно 474 лв. Осигуряването на това увеличение ще
бяха директорите на трите детски тефтери за всички детски учители бъде за сметка освобождаването на бюджетни средства,
градини и отдел „Образование и в общината.
планирани за целодневната организация на учебния ден
духовни дейности”.
В кафе-паузата организаторите за първокласниците и второкласниците в средищните
училища, които вече ще се получават от Оперативна
“ТГ”
програма „Развитие на човешките ресурси”.
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Демократичното училище в очите на учениците

От учебната 2012/2013 г. се
въвежда целодневна организация
на учебния ден и за учениците
от III клас

П

„Водим бъдещето за ръка”

О бщо дванадесет научни
съобщения и доклади комбинирани с презентации подготвени
от детски учителки от трите
детски заведения – „Патиланчо”, „Славянка” и „Полет” бяха
представени на общинските
педагогически четения „Водим
бъдещето за ръка”, които се

проведоха на 16 февруари в
Тутракан.

Гост на събитието бе Светла
Змеева, нач.-отдел „Образование
и духовни дейности” в Община
Тутракан.
Общинските педагогически
четения бяха посветени на 130-та
годишнина от началото на предучилищното възпитание в България.
В залата бяха изложени и по-

проведоха викторина с включени
въпроси за важни дати и събития
от предучилищната история в
България и Тутракан и презентация на тема: „Усмивки от старите
албуми”, уловила интересни кадри
от тутраканските предучилищни
заведения.
След приключване на четенията,
бяха попълнени анкетни карти,
екипите на детските градини направиха номинации на доклади за
участие в следващия етап - областните педагогически четения.
Три доклада ще представят опита на предучилищната колегия от
Тутраканско в областта: „Дарплей

- иновационен метод за комуникация” на Силвия Георгиева и
Марияна Димитрова от ЦДГ „Патиланчо”, „ Акция „Трудолюбие” или
някои аспекти във възпитанието на
децата” на Марче Радева от ОДЗ
„Полет” и „Да опазим децата на
пътя” на Иванка Славова и Румяна
Петрова от ЦДГ „Славянка”.
На областния етап на четенията
ще бъдат представени и три постера на различни теми: „32 години
водим бъдещето за ръка” на ОДЗ
„Полет”, „Цветовете на приятелството” на ЦДГ „Патиланчо” и „23
години – на децата с любов” на ЦДГ
“ТГ”
„Славянка”.
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ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866 / 60621
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Факс: 0866 / 60636
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ЗАПОВЕД
№304/21.02.2012 г.
На основание чл.44, ал.1, т. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,

ЗАБРАНЯВАМ

Движението на моторни превозни средства от 08.00 до
17.00 часа по ул. „Трансмариска” в гр. Тутракан, в частта
от площад „Суворов” до пресечката с ул. „Крайбрежна”.
Движението да се извършва по ул. „Крайбрежна”.
Забраната не важи за живущите и институциите в
района на забраната, както и за обществения транспорт,
извършващ превоз по утвърден маршрут.
Контролът по изпълнение на Заповедта възлагам на
Началника на РУ „Полиция” на МВР – Тутракан.
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на
заинтересованите лица.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Д. СТЕФАНОВ/

ТАЛОН

за безпл
 атна обява
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи

Съобщение

Дарителска кампания
Съобщаваме на всички жители на
село Старо село, че е обявена Дарителска кампания за набиране на средства за основен ремонт на сградата
в Гробищния парк.
Средствата се събират в Пощенска
станция – Старо село.
Молим, за съпричастност към дарителската кауза.

Инициативен комитет

Библиотека Тутракан

Информационен център
1. Свободен и безплатен достъп до интернет.
2. Директен достъп до образователни портали.
3. Проверка на сметки – ЕОН, ВИК, М-ТЕЛ,
ГЛОБУЛ, здравно и социално осигуряване - достъпно и безплатно.
4. Копиране и сканиране на документи.
5. Помощ при попълване на документи.
6. Електронен достъп до местни институции,
служби, организации, фирми и др.
7. Достъп до всички социални мрежи за контакти: фейсбук, скайп, електронна поща и др.
8. Достъп до нормативни документи, сайтове
и портали на всички организации в България.

За информация на тел: 0884 061 476

ВРЕМЕТО
През следващите дни ще е ветровито. В петък
ще се заоблачи, на отделни места ще превали слаб
дъжд. В събота ще има променлива, често значителна
облачност, без валежи. Минимални температури между
0 и 5, максимални между 7 и 12°. В неделя ще остане
без валежи, със слаб, в Дунавската равнина до умерен
вятър от запад-северозапад. В понеделник вятърът
ще се ориентира от север, температурите ще се
понижат с няколко градуса. Ще има значителна облачност и на места ще превали слаб сняг. Във вторник
и сряда ще има променлива облачност, значителна
през първия ден. Понижението на температурите ще
продължи и минималните ще са между минус 8 и минус
3°, максималните в понеделник между минус 3 и 2°.
Дежурен синоптик: Анастасия КИРИЛОВА
www.weather.bg

Продава се
търговски обект в центъра на
с. Нова Черна с площ 45 кв.м
Цена: 20 000 лв.

За допълнителна информация:
0888 835 651

ПРОДАВАМ
Къща с двор

За справки: 0889 230 665

Санитарен магазин
Продукти за вашето здраве, медицински
консумативи, помощнотенически средства, ортези и др.
Търсете в сградата на
Болницата до Лабораторията
За справки: 0893 93 90 93

Сканди

Място за
вашата
обява
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Баба Марта бързала…

Н

овочерненските деца зарадваха своите връстници от хасковското село Бисер с мил подарък.
Собственоръчно те изработиха красиви мартеници по случай червено-белия празник на Баба Марта
и ги изпратиха на децата от пострадалото от наводненията село.
Яна Стефанова, Стелияна Ангелова, Димена Станчева, Кристина Георгиева и работничката Сейде Али са
тези, които с ентусиазъм се включиха в инициативата
на местното читалище, информира библиотекарката
Радка Иванова.

Истината за ДПС-Силистра: фалшифициране на избори, купуване на политици, истории и случки, крити
досега - в книгата на Сунай Ремзи „Казиното ДПС”.
Цена: 12,99 лв.
Заявки за получаване на книгата можете да
направите на тел. 0898 628 376 и 0887 057 747

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на
касови апарати, POS-системи,
компютърни аксесоари
За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

и да почерпят:

24 февруари – Валентин НАКОВ, горски стражар, Община Тутракан
27 февруари – Елена НИКОЛОВА, пом.-директор, СОУ
ДГС-Тутракан
25 февруари – Виждан ЮМЕР, спец. „Гражданско със- „Йордан Йовков”
28 февруари – Даниела СТЕЛИЯНОВА, нач.-отдел, Обтояние”, Община Тутракан
25 февруари – Росица ВАСИЛЕВА техн.сътрудник, щина Тутракан
28 февруари – Пембе ШАБАН, чистач, Община Тутракан
Община Тутракан
26 февруари – Иван ИВАНОВ, работник, Гробищен парк,

СМЯХ
Един много къс виц: "Парите ми стигат."
Знаете ли кое число следва след числото „Пи”? Числото „Пя”, разбира се...
Фейсбук е като хладилник - знаеш, че няма нищо ново, обаче пет
пъти отваряш да провериш.

СУДОКУ

Честит рожден ден

- Скъпа, свалих два килограма!
- Чудесно постижение. Не забравяй да пуснеш водата!
- Скъпи, като се оженим ще имаме две деца.
- Откъде знаеш?
- Сега са при мама на село.

- Извинете, докторе, колко време след тази операция ще мога да водя
Преди за обида са викали на дуел... Сега блокират във Фейсбук.
отново нормален полов живот?
- Не зная, госпожице, за пръв път ми задават този въпрос след отМного е тъпо е да си купуваш булчинска рокля. Я си я сложиш 4-5 страняване на сливици!
пъти, я не...
На един жена му казала: "Ти мъж ли си, поне веднъж да удариш с
Когато се появят деца, много мъже ги отнася щъркела.
юмрук по масата?" И той ударил по масата с юмрук и казал: "Както
кажеш жена, така ще бъде...".
Ухапаните от вампир стават вампири... Имам чувството, че всички
наоколо са нахапани от овце!
Манияк намазал с отрова пари и ги дарил на дом за сираци. С отравяне
в болницата постъпили директорът на дома, трима депутати, кметът и
За възрастта ми може да се съди, дори и само по това, че съм учил един министър. Няма пострадали сред децата.
азбуката от буквар, а не от клавиатура.
Млад спортист прави лицеви опори, призори на 15-ти февруари, на
Нищо не струва толкова евтино и не се оценява толкова скъпо, колкото входа на Морската градина. Край него се олюлява един Зарезан и нарежгласа на редовия избирател!
да: "Чшшшш, браточка, ако правиш секс, да знаеш, че ти е избягала.... "

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org
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